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maja 2007 roku w Krakowie – z inicjatywy Stowarzyszenia Absolwentów UJ – odbył się pierwszy Zjazd
przedstawicieli Stowarzyszeń Absolwentów Uniwersytetów
w Polsce. Spotkanie, które miało miejsce w Sali Senackiej
Collegium Novum, zaszczyciła swą obecnością prorektor UJ
prof. Maria Szewczyk. Po oficjalnych powitaniach ze strony
Zarządu SA UJ oraz władz Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz
po uroczystym wręczeniu przez Kapitułę Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego dyplomów dla prezesa

Podczas spotkania mówiono także o współpracy Stowarzyszeń Absolwentów z Fundacjami działającymi na rzecz
Uniwersytetów. Jak się okazuje, na ogół Fundacje wspomagają
działalność Stowarzyszeń, nie konkurują z nimi, a najlepiej
sytuacja przedstawia się na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, gdzie Fundacja, w skład której wchodzą znaczący przedstawiciele miasta – prowadzi działalność
gospodarczą i sponsoruje działalność Uniwersytetu i Stowarzyszenia.

Spotkanie przedstawicieli Stowarzyszeń Absolwentów Uniwersytetów
w Polsce z prorektor Marią Szewczyk

Uczestnicy Zjazdu na dziedzińcu Collegium Maius

i wiceprezesów SA UJ, nastąpiły prezentacje poszczególnych
Stowarzyszeń Absolwentów Uniwersytetów w Polsce, ze
szczególnym uwzględnieniem ich aktualnej działalności i łączących ich więzów z Alma Mater. Przysłuchując się relacjom
uczestniczących w spotkaniu osób, można było stwierdzić, że
stowarzyszenia najczęściej mają charakter ogólnowydziałowy
i że najlepiej zorganizowani są absolwenci prawa. Każde stowarzyszenie dokłada wielu starań w kierunku aktywizowania
działalności swoich członków, których przeciętnie liczba
wynosi około 300. Większość stowarzyszeń wydaje swoje
periodyki, co umożliwia lepszy przepływ informacji, zwłaszcza
do absolwentów młodszych roczników.

Żadne ze Stowarzyszeń nie ma tak długiej tradycji jak SA
UJ, co oczywiście jest powodem do dumy, ale i zobowiązuje
do jeszcze efektywniejszego działania. Dlatego też ważnym
tematem krakowskiego spotkania była inicjatywa SA UJ
powołania Federacji Stowarzyszeń Absolwentów i Wychowanków Uniwersytetów Polskich. Propozycja ta spotkała się
z ogromnym poparciem wszystkich przybyłych przedstawicieli
Stowarzyszeń Absolwentów. Zgłoszono jednak zastrzeżenie, że
do Federacji powinny przystępować Stowarzyszenia reprezentujące Uniwersytety nie jedno-, lecz wielowydziałowe.
Efektem spotkania było między innymi podpisanie deklaracji założenia Federacji Stowarzyszeń Absolwentów
i Wychowanków Uniwersytetów Polskich i przekazanie pełnomocnictwa grupie inicjatywnej w osobach prezesa doc. Tadeusza Borkowskiego oraz wiceprezesów: Zofii Cześnikiewicz
i Jana K. Mottego – do podejmowania działań zmierzających
do powołania Federacji. W dalszej kolejności mają być wypracowane zasady działania Federacji, czyli ma powstać jej statut,
który zostanie przedstawiony do akceptacji wszystkich Stowarzyszeń. Przewodnictwo Federacji przez pierwszą kadencję
obejmie SA UJ, a później będą przejmowały Stowarzyszenia
poszczególnych Uniwersytetów.
Spotkaniu w Krakowie towarzyszyła bardzo miła, przyjacielska atmosfera. Goście mieli możliwość zobaczenia Auli
Collegium Novum, a także zwiedzenia Collegium Maius.
Spotkanie zakończyło się wizytą w siedzibie SA UJ, w gotyckiej piwnicy Collegium Iuridicum.

W spotkaniu brali udział przedstawiciele Stowarzyszeń
Absolwentów następujących Uniwersytetów:
– Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
– Uniwersytet Gdański
– Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
– Uniwersytet Łódzki
– Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
– Uniwersytet Opolski
– Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
– Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
– Uniwersytet Wrocławski
– Uniwersytet Jagielloński.
Swój akces do współpracy i zacieśniania więzi między
społecznościami Stowarzyszeń przysłał Uniwersytet
Mikołaja Kopernika w Toruniu.
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